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Ax alelnökválasztások után Gorgter kommu-
nista indítványozta, hogy a Ház azonnali szava-
zással döntsön a letartóztatásban lévő három 
kommunista képviselő szabadon bocsátásáról. 
Frtrk nemzeti szocialista hozzájárult az azon-
nali szavazáshoz, ha egyúttal a két nemzeti 
szocialista képviselő sorsáról te döntenek. 
Miután ezt senki sem ellenezte, a nemzeti szo-
cialisták és kommunisták szavazataival a Ház 
elhatározta az öt képviselő szabadon bocsátását. 

Egyelőre még teljesen bizonytalan, mikor 
olvassa fel 

Schlelcher a kormánynyilatkozatot. 
A képviselők azt hiszik, hogy a birodalmi gyű-
lés ezen a héten még két-három ülést tart, 
azután elnapolja magát Lehet, hogy a nem-
zeti szocialisták nem szavazzák meg az el-
napolást, ez esetben a birodalmi gyűlés fel-
oszlatása következne és — uj választások ki-
írása. 

Meg&iusult 
öt&atalmi Konferencia ? 

A németele visszautasítják Amerika Javaslatát — „A Javaslat a 
németeket a felfegyverzett államok kénye-kedvének szolgál-

tainá ki" 

Genf, deoember 6. A Népszövetség rendkí-
vüli közgyűlése ma délelőtt a belga külügy-
miniszter elnöklete alatt megkezdte munkála-
tait. A tárgysorozaton a japán—ktnal konfliktu-
son kivül szerepelt az uj népszövetségi fő-
titkár megválasztása. Dr. Yen kínai delegátus 
Ismertette azt a javaslatot, amely az eddigi 
helyettes főtitkár megválasztását javasolja. Kér-
te a Népszövetséget, állapítsa meg a népszövet-
ségi alapszabályok Japán által történt megsér-
tését. 

(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) Genf-
ből jelentik: Az öthatalmi konferencia a né-
met egyenjogúság kérdésének megvitatására ma 
összeült. Mindjárt a tanácskozás megkezdése 
után átnyújtották Neurath báró német külügy-
miniszternek az amerikai javaslatot, amely az 
egyenjogúság kérdésének megoldására azt 
ajánlja, hogy elvben ismerfék el Németorseág 
•egyenjogúságát, annak érvényesítését azonban 

három évre halasszák el és ugyancsak három 
évre napolják el a leszerelést konferenciát is, 
amelynek helyébe az elnapolás három évének 
tartamára egy állandó bizottság lépjen. 

A német delegáció az amerikai javaslatot 
elfogadhatatlannak felentette kt, mert német 
felfogás szerint az amerikai javaslat a fel-
fegyverzett államok túlsúlyának három évre 
való stabilizálását jelentené és a németeket a 
felfegyverzett államok kénye-kedvének szolgál-
tatná kL Németország nem hajlandó továbbá 
hozzájárulni a konferencia munkálatainak félbe-
szakításához sem, helyesebben a félbeszakí-
tásért nem hajlandó az ódiumot magára vál-
lalni 

Ennek folytán az öthatalmi konferenciát már 
Is meghiúsultnak tekintik és számolnak azzal, 
hogy a kilátástalan konferencia már holnap 
véget ér. 

»Kenyerei adjatok, ne sört!« 
(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) 

Washingtonból jelentik: A Washington körül tá-
borozó munkanélküli éhségtüntetők ma enge-
délyt kaptak a rendőrségtől, hogy Washington 
uccáin tüntető felvonulást rendezzenek. A fel-
vonulás rendzavarás nélkül ment végbe. A tö-
meg énekszó mellett menetelt az uccákon. A 

tüntetők a kongresszus épülete körül harsogva 
kiáltozták: Kenyeret adjatok, ne sört! 
. Az éhséginvázionisták felvonulására a CapI-
toliumot ugy megerősítették, mintha háborús 
ostromra készültek volna. A kormányépületeket 
ideiglenes kerítéssel és szöges drótakadályokkal 
vették körüL 

Egy volt csendőr kártérítési pere 
Szíranyavszky Sándor és Bárányi Tibor főispán ellen 

Budapest, december 6. A budapesti tör-
vényszéken kedden tárgyalták azt a kártérí-
tés: pert. amelyet Kakücska János nőtincsi 
nyugalmazott cscndörőrmester indított Sztra-
nvnvszkv Sándor volt belügyi államtitkár, to-
vábbá Balog János nőtincsi fójtgvző és Bá-
rányi Tibor volt rétsági főszolgabíró, szegedi 
főispán ellen. Kakucska keresetében mintegy 
liu-zezrr pengőt követel. 

A kereset szerint az 1922-ben tartott kép-
viselőválasztások alkalmával Kakucska az el-
lenzéki programmal fellépő Huszár Elemér 
főkorlrse volL Huszár a hivatalos egységes-
párti jelölttel, Mikszáth Kálmán volt miskol-
ci főispánnal vette fel a harcot és a válasz-
tási küzdelemben Mikszáth elbukott A vá-
lasztás után éles ellenségeskedés támadt köz-
te PS Balog János nőtincsi főjegyző között. 
A kereset szerint ezután Kakucska "ellen bün-
tető följelentés érkezett. Ebben Kakucskát az-
7*1 vádolták, hogy a kommunizmus alatt iz-
gatást követett el*. Az eljárás során azonban 
tisztázódott Kakucska szerepe és a biróság 
jogerőben megszüntette az eljárást vele szem-
1« 'ti. Miulun az eljárás megszűnt, Kakucka 
különböző helyeken próbált álláshoz jutni,_ 

de valamennyi állásából elbocsátották. 
— ötvenhárom hónapig tartott ez a kálvá-

riám — hangzik a kereset —» sehol sem sike-
rült exisztenciát teremteni, mert mindenün-
nen elbocsátottak s elbocsátásomat Sztra-
nyavszkv Sándornak, Bárányi főbírónak és 
Balog főjegyzőnek kell tulajdonitanom. Kcrem 
a törvényszéket, hogy miután felperesek en-
gem éveken át keresetképtelenné tettek, visel-
jék ennek anyagi konzekvenciáját és húsz-
ezer pengő kártérítést fizessenek nekem. 

Sztranyavszky Sándor a keresettel szem-
ben azzal válaszolt, hogy ő nem interveniált 
sehol Kakucska elbocsátása érdekében. Bárá-
nyi Tibor és Balog János kijelentették, hogy 
Kakucskát a nép komniunistagyanusnak 
tartotta és ezért a rendelkezésükre álló eszkö-
zökkel hivatali kötelességük volt, hogy az ál-
lambiztonság megóvása v^ett a hatóságok 
tudomására juttassák ezt. 

Kakucska bizonyítási indítványt terjesztett 
a biróság elé. Bizonyítani kívánta, hogy el-
lene mindenfele eljárás jogerősen megszűnt, 
ennek ellenére azonban rendőri felügyelet alá 
helyezték. Egv rágalmazási perben Balog fő-
jegyző ügyvédje becsatolt két levelet egyiket 

Sztranyavszky államtitkár irta Bnranyi Ti-
bornak. Ez a levél így szól: ..Kedves Tibort 
Intervencióm sikerrel j á r t Kakucskát sike-
rült elbocsáttatnom ismét állásából" A má-
sik levelet Bárányi irta Sztranyavszkynak, 
ebben arra kéri Sztranyavszkyt .hogy megint 
járjon közbe és mozdittassa el állásából Ka-
kucskát. Ezekkel a levelekkel kivánta Kakucs-
ka bizonyítani, hogy Sztranvavszkyék inter-
venciójára mozdították el állásából. A mai 
tárgyaláson Kakucska képviselője becsatolta 
e levelek hiteles másolatát 

A Kakucska által becsatolt levelekre az 

alperesek ügyvédje azzal válaszolt hogy nem 
hídnak arról, hogy ezek a levelek valódiak 
lennének, a levelek valódiságára vonatkozóan 
hallgassa ki a biróság Sztranyavszkyt Balo. 
got és Baranylt. 

A tfirvénwrék helvt adott a bizonyitási in-

l ó t 

I brassói diákkongresszns 
Bukarest, december 6. A brassói országos 

diákkongresszus résztvevői közül egy 450 főnyi 
csoport tegnap este megrohamozta az állomásra 
befutó Ortent-expresst is a vasúti alkalmazol-
tak tiltakozása ellenére, fegy nélkül felszálllak 
és Slnajába utaztak. Útközben több utast mo-
lesztáltak. A kirándulók hasonló módon tértek 
vissza Slnajából az éjjeli személyvonattal. Ma 
reggel 500 diák utazott Sinaja megtekintésére. 
Ezek még aem tértek vissza. 

Tüntetés 
az angol alsóház karzatán 

London, decemlwr 6. Az alsóházban ma este 
egy idősebb nő, majd egy Idősebb férfi a láto-
gatók karzatáról röpiratokat dobott lé, han-
gosan követelve, hogy adjanak beutazási enge-
délyt Mooneynének, az 1916. évi sanfranciscói 
bombamerénylet miatt elitéit Mooney szocialista 
agitátor anyjának, aki az egész világon előadá-
sokat akar tartani fia kiszabadítása érdekében. 
A rendzavarókat a teremörök kivezették. 
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